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e-bilten
Izdanje: srpanj 2015.

Drage čitateljice i čitatelji,

4/15

zadovoljstvo nam je predstaviti vam četvrti broj elektroničkog biltena Informacijskog centra Europe Direct
Čakovec.
E - bilten će tijekom 2015. godine izlaziti kao dvomjesečnik, a svojim će se informacijama i sadržajem nadovezivati na rad EDIC Čakovec centra. Tako ćete moći saznati vijesti o brojnim događanjima i aktivnostima
koje će EDIC Čakovec provoditi na području Međimurske županije, kao i informacije i vijesti iz Europske unije.
Nastojat ćemo temeljito i objektivno informirati europske građane koji žive na području Međimurske županije
kako bi učinkovito upoznali svoja prava i mogućnostima koje im se nude nakon ulaska Republike Hrvatske u
Europsku uniju. E-bilten vam omogućava informiranje i van radnog vremena Informacijskog centra Europe
Direct Čakovec te je dostupan na internetskim stranicama Centra.

NOVA LOKACIJA EDIC ČAKOVEC CENTRA
Od travnja 2015. godine Informacijski centar Europe Direct
Čakovec više ne djeluje u prostorijama bivšeg časničkoga
doma, već u zgradi Međimurske županije na adresi Ruđera
Boškovića 2, prvi kat, soba 40.
Radno vrijeme centra ostaje isto:
Pon, Uto, Čet: 12:00-16:00
Sri, Pet: 08:00-12:00

LUKSEMBURŠKO PREDSJEDANJE EUROPSKOM UNIJOM
Predsjedanje Vijećem Europske unije rotira među državama članicama EU-a svakih
šest mjeseci, a 1. srpnja je vodstvo pripalo Luksemburgu.
Program rada luksemburškog predsjedništva zasniva se na sedam naslova: poticanju
ulaganja za jačanje rasta i stvaranje novih radnih mjesta; jačanju socijalne dimenzije
EU-a; upravljanju migracijskim tokovima, obuhvaćajući slobodu, pravdu i sigurnost;
oživljavanju jedinstvenog tržišta usmjeravanjem na digitalnu dimenziju; postavljanju
konkurentnosti EU-a u globalni i transparentni okvir; promicanju održivog razvoja te
jačanju nazočnosti EU-a na svjetskoj sceni.
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Opširnije

EK I EIF MOBILIZIRAJU 500 MIL EURA U KORIST SOCIJALNIH PODUZETNIKA I MIKROPODUZETNIKA
Radi promicanja zapošljavanja i rasta u Europi socijalnim poduzetnicima i mikropoduzetnicima uskoro će se
omogućiti pristup financijskim sredstvima u iznosu većem od 500 milijuna EUR, kao rezultat novog mandatnog
sporazuma između Europske komisije i Europskog investicijskog fonda.
Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen tvrdi da će
ova financijska potpora pridonijeti otvaranju desetaka tisuća radnih mjesta, a jednostavnijim pristupom financiranju omogućit će se osnivanje novih, ali i rast postojećih poduzeća.

Opširnije

REPUBLIKA HRVATSKA PROSLAVILA DRUGI EUROPSKI ROĐENDAN
Republika Hrvatska je 1. srpnja proslavila svoj drugi
europski rođendan.

Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji otvorilo je mogućnosti i
hrvatskim poduzetnicima koji su dobili slobodan izlaz na jedinstveno europsko tržište što se vidi na snažnom porastu izvoza.
Ovu prednost su iskoristili i međimurski poduzetnici. Osim što
se nakon ulaska Hrvatske u EU u Međimurskoj županiji povećao broj poduzetnika, povećao se i ukupan izvoz međimurskih
tvrtki.

Sloboda kretanja ljudi i europsko tržište smatraju se
najvećim prednostima ulaska Hrvatske u Europsku
uniju. Točno dvije godine od ulaska u EU, Hrvatima je
širom otvoreno tržište rada diljem Europe. O mobilnosti
hrvatskih radnika više pročitajte ovdje.

Opširnije

PET ZEMALJA ČLANICA EU ZADRŽAVA OGRANIČENJA ZA HRVATSKE RADNIKE
Dvije godine nakon ulaska u EU hrvatski radnici mogu slobodno raditi u većini država članica.
Naime, 1. srpnja je isteklo dvogodišnje prijelazno razdoblje koje je za hrvatske državljane na
svojem tržištu rada uvelo 13 zemalja članica EU koje su nakon tog datuma donijele pojedinačnu
odluku o produljenju prijelaznog razdoblja na još tri godine ili o potpunoj otvorenosti svojeg tržišta rada za hrvatske državljane.
Komisija je primila službene obavijesti o zadržavanju ograničenja za hrvatske radnike od Austrije, Nizozemske, Velike Britanije, Slovenije i Malte. Francuska i Cipar nisu obavijestile Komisiju
što automatski znači da te zemlje ukidaju ograničenja. Već su se prije za ukidanje ograničenja
odlučile Njemačka, Belgija, Španjolska, Luksemburg, Italija i Grčka.

EDIC ČAKOVEC I GIMNAZIJALCI U POSJETU EUROPEAN SPACE EXPO
Zajedno s raspjevanim učenicima Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec posjetili smo
15. lipnja European Space Expo, interaktivnu izložbu Europske komisije koja predstavlja najvažnije informacije Europskog svemirskog programa.
Uz ovu jedinstvenu putujuću izložbu brojne pogodnosti koje svemir donosi u Europu
doslovno su vam nadohvat ruke! Imali smo priliku vidjeti, dotaknuti i doživjeti sve što
Europa radi u svemiru i sa svemirom te kako nam te inicijative već danas poboljšavaju
kvalitetu života.
Opširnije

PRISTUP FINANCIRANJU PROJEKATA U EUROPSKOJ UNIJI
Internet stranica access2finance.eu bit će vam od koristi prilikom prijavljivanja na natječaje za financiranje koje podupire Europska unija. Za pristup financiranju EU-a, odaberite svoju zemlju kako biste pronašli banke ili fondove poduzetničkog kapitala koji
osiguravaju financiranje koje podupire EU.
Opširnije

PRIPREMITE SVOJE FOTOAPARATE I OSVOJITE PUTOVANJE U BRISEL
Započelo je četvrto godišnje natjecanje „Europa u mojoj regiji“ (Europe in My Region’
Photo Competition) čiji je cilj podizanje svijesti o projektima financiranim iz EU fondova,
kao dio Regionalne politike Europske unije.
Natjecanje se odvija putem Facebook stranice Europske komisije i traje do petka, 28.
kolovoza 2015. (u podne). Uključite se u natjecanje za najbolju fotografiju i osvojite
putovanje u Brisel za dvije osobe.
Opširnije

LJETO U EU
Ljeto je u punom jeku i vrijeme je za godišnje odmore, stoga dajemo nekoliko
korisnih savjeta o tome što učiniti u slučaju problema i što sve Europska unija
čini kako bi vam pomogla tijekom putovanja.
Kakva je kvaliteta vode u Hrvatskoj i zemljama Europske unije, dostupnost
liječničke pomoći tijekom boravka u inozemstvu, telefoniranje i još mnogo
toga možete pročitati pod opširnije.
Opširnije

OSTALE VIJESTI IZ EUROPSKE UNIJE:
EU u 2017. ukida troškove mobilnog roaminga Opširnije
EK odobrila program INTERREG EUROPE 2014.-2020. Opširnije
Program kreditnog jamstva Erasmus+ Master. Opširnije

Vodič kroz prijavu projekata za financiranje malih i srednjih poduzeća iz
fondova EU-a. Opširnije
EU povećao potporu Srednjoj Africi. Opširnije
DJECA I MLADI—Europska godina za razvoj. Opširnije

Elektronički bilten je informativnog karaktera te predstavlja jedno od sredstava informiranja u okviru djelatnosti
Informacijskog centra Europe Direct Čakovec.
Za sadržaj biltena je odgovoran isključivo EDIC Čakovec
te on ne odražava bezuvjetno službene stavove Europske unije i Predstavništva Europske komisije u Republici
Hrvatskoj.

Informacijski centar Europe Direct Čakovec
Ruđera Boškovića 2, 1. kat soba 40
HR-40000 Čakovec
Radno vrijeme:
Pon, Uto, Čet: 12:00-16:00

Bilten možete preuzeti na
internetskoj stranici Centra:
www.edic-cakovec.eu

Sri, Pet: 08:00-12:00
Tel: +385 40 374 016
Mob: +385 99 209 2647
Email: info@edic-cakovec.eu

Izradu biltena sufinancirala
je Europska unija.

Web: www.edic-cakovec.eu

Facebook.com/ediccakovec
Twitter.com/EDIC_Cakovec
Youtube.com/EDIC Čakovec

Pitanja ili komentari? Pošaljite nam e-poštu na info@edic-cakovec.eu ili nazovite 099 209 2647.

